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Un grup de parlamentari propune exploatarea jocurilor de 'păcănele' numai de
către Loterie şi cazinouri
 
Un grup de parlamentari a înregistrat la finalul lunii martie, la Senat, o
iniŃiativă legislativă care prevede că jocurile de noroc de tip slot-machine,
cunoscute şi sub numele de 'păcănele', vor putea să funcŃioneze legal doar în
cazinouri şi în agenŃiile Loteriei Române.
Potrivit deputatului Sorin Iacoban, unul dintre iniŃiatorii proiectului, prezent luni
la o dezbatere pe marginea acestui proiect, scopul propunerii legislative este
de a limita accesul tinerilor la aceste jocuri, care pot crea dependenŃă
patologică de jocuri de noroc.
Nota de fundamentare a proiectului include şi rezultatele unor studii care
arată că 3,48% dintre românii cu vârste între 11 şi 18 ani dezvoltă
dependenŃă, iar 23% dintre aceştia sunt predispuşi la dependenŃă.
'Acest proiect nu a ajuns încă la Consiliul ConcurenŃei, pentru a face o
analiză. Autoritatea de concurenŃă va analiza să fie respectate regulile de
concurenŃă', a declarat Georgeta Fotino, director în cadrul Consiliului
ConcurenŃei.
Pe de altă parte, Valentin Mircea, specialist în domeniul concurenŃei, fost
vicepreşedinte al Consiliului, a atras atenŃia că proiectul legislativ trebuie
modificat substanŃial, astfel încât să fie condiŃii care să asigure limitarea
dependenŃei de jocurile de noroc şi nu să fie nominalizate ce entităŃi pot să
exploateze acest tip de jocuri.
'Păcănelele' reprezintă o cotă importantă din rulajul Loteriei Române (tehnic,
aparatele Loteriei sunt de tip VLT, dar pentru jucători nu există diferenŃe
majore comparativ cu sloturile - n.r.), iar în afacerile caselor de pariuri, spre
exemplu, reprezintă 10-50% din încasări.
Casele de pariuri şi sălile specializate pentru sloturi ar fi excluse de la
exploatarea unor astfel de jocuri, conform proiectului legislativ. Potrivit
patronatului organizatorilor de pariuri din România, în condiŃiile acestei
interdicŃii, între 40-60% dintre agenŃiile de pariuri ar fi închise.
AsociaŃiile din industria de jocuri de noroc susŃin că bugetul de stat ar pierde
500 de milioane de euro anual, dacă va fi adoptat acest proiect de lege.
'Se pierd 500 de milioane de euro, cât banii care vor fi colectaŃi din acciza la
carburant. În România sunt 70.000 de aparate de 'păcănele' licenŃiate, taxa
anuală este de 2.000 de euro, deci 140 de milioane de euro pe an, plus
impozit pe profit şi taxele pentru 40.000 de angajaŃi', a declarat preşedintele
AsociaŃiei Organizatorilor de Cazinourilor din România, Sorin Constantinescu.
În ceea ce priveşte dependenŃa de jocuri de noroc, Constantinescu a
remarcat uşor ironic că dependenŃa nu va dispărea dacă se mută 'păcănelele'
din sfera privată către stat, iar statisticile arată că sinuciderile din dragoste
sunt de 10 ori mai multe decât cele din dependenŃa de jocuri de noroc, iar
dependenŃa patologică de mâncare omoară de şapte ori mai multe persoane.
Deputatul Viorel Marian Dragomir, iniŃiator al proiectului legislativ, s-a referit la
faptul că jocurile de 'păcănele' se desfăşoară în diverse locaŃii, 'la orice colŃ de
stradă', greu de controlat din punct de vedere al interzicerii accesului minorilor
şi din punct de vedere al fiscalizării activităŃii.



'Sunt 12.000 de spaŃii cu aparate de păcănele, din care 85% sunt baruri cu cel
mult cinci aparate', a spus Viorel Marian Dragomir.
Pe de altă parte, dacă s-ar introduce criterii mai riguroase în privinŃa locaŃiilor
în care pot funcŃiona jocurile de sloturi, reŃeaua Loteriei ar fi prima care nu ar
putea îndeplini aceste condiŃii, susŃine preşedintele AsociaŃiei Organizatorilor
de Pariuri Rombet, Dan GhiŃă, fost director general al Loteriei Române.
Loteria Română are circa 2.000 de agenŃii, din care jumătate sunt proprii, iar
cealaltă jumătate o reprezintă agenŃiile cu contract de mandat. Standardele
agenŃiilor mandatare sunt scăzute, iar reprezentanŃi ai industriei jocurilor de
noroc au prezentat luni şi fotografii cu o agenŃie loto amplasată într-un
magazin de jucării.
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